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Karlshamns invånare uppmanas spara på
vattnet

Vattenivån i sjön Mien är nu kritiskt låg. Om vattennivån fortsätter sjunka
någon centimeter tvingas kommunen åter bryta mot gällande vattendom,
som håller på att revideras för att passa dagens situation. Detta för av att
kunna leverera dricksvatten till kommunens invånare.

Karlshamns kommuns huvudvattentäkt i Långasjön är beroende av tillflöden
från sjön Mien, söder om Tingsryd. Med någon centimeters marginal har
vattennivån i Mien nu nått det kritiska juridiska läget 94,48 meter över havet.



I tisdags togs beslut av tf. VA-chef Ulf Melander att fördämningsluckorna, i
oenighet med vad vattendomen säger, inte ska stängas när vattennivån når
94,48.

– Detta måste vi göra för att säkra dricksvattenförsörjningen till
Karlshamnsborna. Efter att vattnet nått den juridiska nivån är det bara
ytterligare några centimeters sänkning till dess att det naturliga flödet från
Mien upphör, vilket fysiskt hindrar tillflödet till Långasjön. Långasjön utan
tillrinning räknar vi med klarar cirka två veckors vattenförsörjning, säger Ulf
Melander, säkerhetsansvarig och tf. VA-chef.

Det låga vattenståndet är inte unikt för Mien, detta gäller för många
vattentäkter i hela regionen. Redan under tidig sommar såg kommunen att
vattennivån i Mien var ovanligt låg och i slutet av juni gick kommunen in
med bevattningsförbud och en rad olika åtgärder som frångick vattendomen.
Man minskade tappningen från Mien för att magasinera så mycket vatten som
möjligt.

 – Hade vi inte tagit dessa beslut i somras hade vi nått den juridiska gränsen
för länge sedan och det hade inte kommit ut något vatten från Mien och
Mieån hade sannolikt varit torrlagd idag, säger Ulf Melander.

VA-enheten är sedan i somras på plats vid Mien flera gånger i veckan för att
fotografera, mäta vattenståndet, kolla luckdragningar så att ingen har ändrat
flödet, mäta temperaturen i vattnet och hålla koll på flodpärlmusslan.

– Vi har även en bra kommunikation och ett bra samarbete med alla
intressenter runt Mien och även med berörda myndigheter som gör att vi
ändå har en gynnsam situation i detta kritiska läge som vi hamnat i, säger Ulf.

Kommunen jobbar hårt på att hitta en reservvattentäkt, troligen i Mörrumsån,
och håller på att förändra den föråldriga vattendom från 1989 som reglerar
vattenuttaget till Långasjön.

– Kommunen vill ha en smartare vattendom som ger oss möjlighet att under
perioder begränsa vattenflödet från Mien istället för att låta det värdefulla
vattnet rinna rakt ut i Östersjön. Med en ny dom skulle vi slippa hamna i den
kritiska situation som vi hamnat i nu och det hade även varit bra för de
boende runt sjön som skulle slippa få strandkanten flera meter längre ut än



normalt, säger Ulf.

Trots att prognosen visar på lite regn i Tingsryd framöver behövs det stora
mängder regn för att kommunen ska kunna slå sig till ro.

– Nu måste vi alla dra vårt strå till stacken och överlag bli mer sparsamma –
vatten är inte en oändlig resurs.

Kommunen kommer inom kort att dra igång informationskampanjen ”Varje
droppe räknas!” för att få invånarna att bli mer medvetna
och återhållsamma med vattnet.

Kontakt: Ulf Melander, tf VA-chef, 0454-810 33 eller Ida Schyberg,
processingenjör vid VA-enheten i Karlshamns kommun, 0454-814 12.

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet
enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till
50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det
lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av
fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och
företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.
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